Rodzina Domowym Koœcio³em
Rodzina uczestnikiem
troistej misji Koœcio³a
Jeœli nasz Rodak, S³uga
Bo¿y Jan Pawe³ II, którym my wadowiczanie chlubimy siê niekiedy ponad miarê,
uœwiadamia nam, ¿e jako ma³¿eñstwa, rodziny mamy wobec œwiata wype³niaæ troist¹ misjê zadan¹ nam przez Chrystusa, to
winniœmy jesteœmy refleksji, jak tê misjê;
prorock¹, kap³añsk¹ i królewsk¹ wype³niaæ.
Bêd¹c w roku 1983 na naszych pierwszych,
piêtnastodniowych Rekolekcjach Oazowych
dla Rodzin w £apszach Ni¿nych na Spiszu,
po raz pierwszy uœwiadomiliœmy sobie, ¿e
to uczestnictwo w misji jest istot¹ naszej
obecnoœci w Koœciele, ¿e jest sprawdzianem
prze¿ywania naszej wiary. Tam odkryliœmy,
¿e w naszym ¿yciu, w wielu sytuacjach tê
misjê spe³nialiœmy, lecz nie umieliœmy jej
nazwaæ. Podobnie jest w ogromnej wiêkszoœci rodzin. Równoczeœnie uœwiadomiliœmy sobie, jak wiele jeszcze mamy na tym
polu do zrobienia. To Jezus Chrystus - nasz
Pan i Zbawiciel swoj¹ ³ask¹ sprawi³, ¿e znaleŸliœmy siê na tych d³ugich rekolekcjach,

Bóg zap³aæ
Parafianom, którzy w pierwsz¹ niedzielê
stycznia z³o¿yli na budowê organów
17.200z³. Dziesi¹tej Ró¿y ¯ywego Ró¿añca za ofiarê 430 z³. Wszystkim, którzy na
ten cel sk³adaj¹ ofiary w kancelarii parafialnej wyra¿am serdeczne Bóg zap³aæ.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

które „leciutko” otworzy³y nam i innym
uczestnikom oczy na obecnoœæ Boga w naszym ¿yciu, na nasz¹ obecnoœæ w Koœciele,
na nasz¹ odpowiedzialnoœæ za Koœció³, najpierw za ten Domowy a przez niego i za
ten Powszechny. Bóg jest w centrum wszystkiego, ca³e nasze ¿ycie jest w Nim, dla Niego i przez Niego. Ka¿da sprawa, ka¿dy byt,
ka¿dy czas, ka¿da myœl s¹ Jego w³asnoœci¹.
W naszym ¿yciu nie mo¿e byæ podzia³u na
rzeczy œwieckie i Bo¿e. Jeœli wierzymy, to
wszystko jest Bo¿e
Jak pojmujemy swoj¹ obecnoœæ w Koœciele, w jego misji? Czy uœwiadamiamy sobie, ¿e na równi z: kap³anami, zakonnikami, siostrami zakonnymi odpowiadamy za
Koœció³? Ani mniej ani wiêcej, ale na równi. Czy odkrywamy, ¿e ca³e nasze otoczenie: wspó³ma³¿onek, dzieci, rodzina, wspó³pracownicy, nale¿¹ do Boga, s¹ jego dzie³em? Czy zastanawiamy siê nad rzeczywistoœci¹ naszej wiary?

ISSN 1640-0607

17 stycznia 2010r. Nr 3 (513) Rok 11

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
2. NIEDZIELA ZWYK£A

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Rozbiórka
Zgodnie z harmonogramem pracy, chcemy przyst¹piæ pod koniec stycznia do rozbiórki starych organów, aby przygotowaæ
chór na budowê nowych po Œwiêtach Wielkanocnych.
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Panie Bo¿e Wszechmog¹cy
Dziêkujemy Ci za dar w Osobie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, Aposto³a naszych
czasów, i za to, ¿e da³eœ nam ¿yæ w tym czasie i ws³uchaæ siê w Jego nauczanie i ¿yæ
wed³ug Jego nauk.
Dziêkujemy Ci, Ojcze Œwiêty za pielgrzymowanie do naszej Ojczyzny, rodzinnego miasta, ¿e nauczy³eœ nas mi³oœci, przebaczania i szacunku do drugiego.
Tobie, Matko Najœwiêtsza, Pani ziemi wadowickiej, dziêkujemy za opiekê nad
naszym Rodakiem, Ojczyzn¹, parafi¹ i rodzin¹ i poprzez Twoje wstawiennictwo
we wspólnej modlitwie prosimy o rych³¹ beatyfikacjê Jana Paw³a II.
Rodzina Skrzypczaków

S³owo na niedzielê

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LI-

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

STU ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:
1 Kor 12, 4-11
Ró¿ne dary Ducha Œwiêtego

IZAJASZA
Iz 62, 1-5
Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieñca

Bóg wezwa³ nas przez Ewangeliê, abyœmy dost¹pili chwa³y
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

EWANGELIA:

J 2, 1-12 Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej odbywa³o siê wesele i by³a tam Matka Jezusa. Zaproszono
na to wesele tak¿e Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrak³o wina, Matka Jezusa
mówi do Niego: «Nie maj¹ ju¿ wina».
Jezus Jej odpowiedzia³: «Czy¿ to moja lub
Twoja sprawa, Niewiasto? Czy¿ jeszcze
nie nadesz³a godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedzia³a do s³ug: «Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie». Sta³o
zaœ tam szeœæ st¹gwi kamiennych przeznaczonych do ¿ydowskich oczyszczeñ,
z których ka¿da mog³a pomieœciæ dwie
lub trzy miary. Rzek³ do nich Jezus: «Nape³nijcie st¹gwie wod¹». I nape³nili je a¿
po brzegi. Potem do nich powiedzia³:

«Zaczerpnijcie teraz i zanieœcie staroœcie
weselnemu». Oni zaœ zanieœli. A gdy starosta weselny skosztowa³ wody, która sta³a siê winem - nie wiedzia³ bowiem, sk¹d
ono pochodzi, ale s³udzy, którzy czerpali
wodê, wiedzieli - przywo³a³ pana m³odego i powiedzia³ do niego: «Ka¿dy cz³owiek stawia najpierw dobre wino, a gdy
siê napij¹, wówczas gorsze. Ty zachowa³eœ dobre wino a¿ do tej pory».Taki to pocz¹tek znaków uczyni³ Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi³ swoj¹ chwa³ê i uwierzyli
w Niego Jego uczniowie. Nastêpnie On,
Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali
siê do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Porz¹dek kolêdy od 17 stycznia 2010 do 21 stycznia 2010
Niedziela 17.01.2010
Ks. Marek Poznañski
Poniedzia³ek 18.01.2010
Ks. Marek Poznañski
Ks. Proboszcz
Ks. Marek Poznañski
Wtorek 19.01.2010
Ks. Marek Poznañski
Ks. Wojciech Szel¹g
Ks. Proboszcz
Œroda 20.01.2010
Ks. Proboszcz
Ks. Maciej Œcibor
Czwartek 21.01.2010
Ks. Proboszcz

Chrzest Œw.

Oto s³owo Pañskie

Wesele w Kanie

Godzina Jezusa nadejdzie wtedy, kiedy
przyjdzie moment Jego zaœlubin. Teraz cieszy siê zaœlubinami w Kanie i sam jest radoœci¹ nowo¿eñców i goœci weselnych. Nadchodzi jednak moment Jego zaœlubin, do
którego zmierza historia Jego ¿ycia i historia wyboru Boga. Maryja jest ukazana
w Ewangelii Janowej dwukrotnie - na Godach w Kanie i na Godach na Kalwarii. Jest
œwiadkiem pierwszego znaku, dokonanego
w czasie zaœlubin m³odych ludzi i bêdzie
œwiadkiem najwa¿niejszych zaœlubin w dziejach œwiata. o. dr Wojdech Popielewski OM

Gody Baranka bêd¹ spe³nieniem odwiecznego pragnienia Boga. Zaœlubiny
dokonane na Golgocie bêd¹ urzeczywistnieniem Jego pragnienia, a jednoczeœnie
zapowiedzi¹ wieczystej radoœci weselnej
w Jego Królestwie. Koœció³ - Oblubienica
i Ma³¿onka Baranka, uwolniona od wszystkiego, co jest cierpieniem, bólem, ³z¹,
przygotowana na gody, cieszy siê bez koñca jednoœci¹ z Oblubieñcem w Królestwie
Boga. Obecnoœæ Jezusa na Godach w Kanie nabiera znaczenia w tym kontekœcie:
-2-

Módlmy siê za te
dzieci, aby
wzrasta³y
w wierze
dla chwa³y
Boga i Koœcio³a
powszechnego.

godz. 14.30 Os. Batorego bl. 19 (I – II klatka)
godz. 11.00 ul. Sienkiewicz bl. 14
godz. 14.00 ul. Sadowa od Pani Piwowarczyk w dó³ do koñca
godz. 15:00 Os. Batorego bl. 19 (III – IV klatka)
godz. 13.00 ul. Sienkiewicza
godz. 13.00 ul. Koœcielna, Teatralna, Wojty³ów, Nieca³a
godz. 14.00 ul. Mickiewicza od 1 do 60
godz. 14.00 ul. Mickiewicza od 61 do koñca
godz. 15.00 Os. Wadowity bloki nr 4, 5, 9a
godz. 15.00 Os. XX-lecia 19

ks. Proboszcz

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie
nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Gabriela Kupczyk, córka Romana i Anny
Karol Szymuœ, syn Artura i Bogus³awy
Kaja Morawska, córka Kamila i Marty
Wiktoria Wandor, córka Janusza i Barbary
Karol Romek, syn S³awomira i Moniki
Wiktoria Chowaniak, córka Grzegorza i Bernadetty
Bart³omiej Wróbel, syn Marcina i Ewy
Tymoteusz Karski, syn Przemys³awa i Joanny
Zofia Leœniak, córka Krzysztofa i Dagmary
Martyna Kiciñska, córka Piotra Sileny
Karol Wyroba, syn Tomasza i Ewy
Filip Górkiewicz, syn Rafa³a i Katarzyny
Julita Ciep³y, córka Grzegorza i Agnieszki
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Intencje mszalne:

Czwartek 21 stycznia
6.00 Œp. Zofia Jod³owska
7.00 Sp. Marian Moryl
7.30 Œp. Agnieszka i jej mê¿owie, syn W³adys³aw
8.00 Œp. Julia i Antoni Ry³ko
12.00 Œp. Franciszka Mlak - 1 r. œm. i m¹¿ Franciszek
18.00 O zdrowie dla Zofii i wszystkich
z rodzin Plaga i Gnoza
Œp. Kazimierz Mnich

Poniedzia³ek 18 stycznia
6.00 Œp. Zofia Czapik
7.00 Œp. Jan Bojeœ - 5 r. œm.
7.30 Œp. Edward Buda
8.00 Œp. Józefa Gurdek
12.00 Œp. Irena Œwitalska, Micha³ wnuk
18.00 Œp. Rozalia, Mieczys³aw, Tadeusz,
Tadeusz syn
Œp. Marian Moryl
Wtorek 19 stycznia
6.00 Œp. Irena Œwitalska, Micha³ wnuk
7.00 Œp. Józef Zygar
7.30 Œp. Janusz Guzdek
8.00 Œp. Henryk Mi³oñ
12.00 Œp. Irena Wyroba
18.00 Œp. Wiktoria Warcha³ - 1 r. œm.
Œp. Jakub Wata - 10 r. œm.

Pi¹tek 22 stycznia
6.00 Œp. Emilia Pawlik
7.00 Œp. Kazimierz Mnich
7.30 OBo¿e mi³osierdziedla zmar³ych poleconych
8.00 Œp. Stanis³aw Wawro
12.00 Œp. Marian Moryl
18.00 Œp. Bogus³aw Lisko
Sp. Józef Faber

Œroda 20 stycznia
6.00 Œp. Franciszka Bernaœ - r . œm.
7.00 Œp. Edward Buda
7.30 Œp. Julia i Józef Wiercimak
8.00 Œp. Irena Œwitalska, Micha³ wnuk
12.00 Œp. Rozalia Grzybczyk - 3 r. œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Aleksander Moskwa
Œp. Janina Drapa
Œp. Irena Wyroba
Œp. Czes³aw Byrski - 14 r. œm.
Œp. Irena Wyroba
Œp. Janina Filek - 4 r. œm.
Œp. Stanis³aw Wawro
Œp. Janusz Guzdek
Œp. Marian Moryl
Œp. Kazimierz Mnich
Sp. Józef Faber

Sobota 23 stycznia
6.00 Œp. Marian Moryl
7.00 Œp. Emilia Pawlik
7.30 Œp. Kazimierz Mnich
8.00 Œp. Maria Mróz
12.00 Œp. Kazimierz Mnich
18.00 Œp. Edward Buda
Œp. Józef Faber
Niedziela 24 stycznia
6.00 Œp. W³adys³awa Sarnecka - 2 r. œm.
7.30 Œp. Kazimierz, Marek W¹dolny
Œp. Teresa i Stanis³aw Sikora
9.00 Œp. Maria i Bronis³aw Gracjasz
10.30 Œp. Helena i Stanis³aw Adamek
12.00 Œp. Janina, Stanis³aw Dziwisz
13.15 W 88 r. urodzin Rozalii, podziêkowanie
z proœb¹ o zdrowie i b³og. Bo¿e
18.00 Œp. Wies³aw Domañski - 7 r. œm.

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. Józefa Sebastiana Pelczara,
biskupa, w œrodê – wspomnienie œw. Fabiana, papie¿a i mêczennika, w czwartek – wspomnienie œw. Agnieszki, dziewicy i mêczennicy, w pi¹tek – wspomnienie œw. Wincentego,
diakona i mêczennika, w sobotê – wspomnienie b³. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy,
Mêczenników z Pratulina.
-6-

2. NIEDZIELA ZWYK£A 17 STYCZNIA 2010
1. Tydzieñ modlitw o jednoœæ chrzeœcijan
odbywa siê od 17 do 24 stycznia. Has³em tego
tygodnia jest „Wy jesteœcie œwiadkami tego”.
2. We wtorek na godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie Parafialny Oddzia³ Akcji
Katolickiej.
3. Nowennê œrodow¹ w tym tygodniu
o godz. 8.30 i 17.30 poœwiêcamy modlitwie za rodziny, które nawiedzamy z b³ogos³awieñstwem kolêdowym.
4. Cz³onków Rycerstwa Niepokalanej
zapraszamy na spotkanie op³atkowe
w czwartek na godz. 16.00.
5. Ojcowie Karmelici z wadowickiej
Górki zapraszaj¹ do uczestnictwa w nowennie do œw. Józefa w œrodê 20 stycznia na
godz. 8.00 lub 17.00.

Hej kolêda, kolêda
W naszej parafii b³ogos³awieñstwo kolêdowe niesie do rodzin ks. Proboszcz wraz
z piêcioma Ksiê¿mi Wspó³pracownikami.
Ca³¹ parafiê dzielimy na 6 rejonów. Ka¿dy
z ksiê¿y ma okreœlony rejon. Jednemu kap³anowi wypada nawiedziæ ok. 400 rodzin.
Ze wzglêdu na inne zajêcia duszpasterskie,
a zw³aszcza katechizacjê, Ksiê¿a Wspó³pracownicy sami wyznaczaj¹ okreœlony czas,
oraz iloœæ rodzin, które nawiedz¹. Z kolêd¹ idziemy tak¿e w niedzielne popo³udnia. Ksiêdzu towarzysz¹ dwaj wyznaczeni ministranci.
Jak¹ œwiadomoœæ wytwarza we mnie tegoroczna kolêda?
Z odwiedzin rodzin parafialnych dominuj¹ we mnie dwa wa¿ne prze¿ycia. Pierwsze to grzecznoœæ i wielka kultura, z jak¹
przyjmuj¹ rodziny ksiêdza b³ogos³awi¹cego ich rodzinê. Nie spotka³em w tym roku
w ¿adnej rodzinie agresji w stosunku do
ksiêdza, a tym bardziej odnoœnie Koœcio³a. -3-

6. Do £agiewnik pielgrzymujemy w pi¹tek 22 stycznia. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt
przejazdu 15 z³.
7. Spotkanie Szko³y Modlitwy Jana Paw³a II
Totus Tuus w sobotê 23 stycznia o godz. 10.00
8. Podajemy dane dotycz¹ce okreœlonych
obrzêdów religijnych z 2009 roku. Chrzest
przyjê³o 113 dzieci, sakrament ma³¿eñstwa
zawar³o 80 par, pogrzebów odprawiliœmy
88. Pierwsz¹ komuniê œw. przyjê³o 112 dzieci. Sakrament bierzmowania przyjê³o 129
m³odzie¿y. Komunii œw. w ci¹gu ca³ego
roku rozdaliœmy 202 tys. Na mszach œw.
w niedziele uczestniczy ok. 3900 wiernych.
Przekazaliœmy potrzebuj¹cym osobom
102.383,- z³.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
Nie potrzebowa³em, ani broniæ okreœlonych
zachowañ, ani te¿ udowadniaæ Parafianom,
¿e w jakimœ okreœlonym punkcie nie maj¹
racji. Nie by³o mowy o konfliktowych sytuacjach, które trzeba by³oby na kolêdzie
wyjaœniaæ. Myœlê, ¿e ta pozytywna postawa Parafian jest odpowiedzi¹ na kulturalne
zachowanie Ksiê¿y czy to w zakrystii, czy
te¿ w kancelarii.
Uœwiadamiam sobie, jak w przeci¹gu
ostatniego pó³wiecza dyscyplinarne podejœcie Koœcio³a siê zmieni³o. W mojej m³odoœci kap³añskiej, w parafiach, w których
duszpasterzowa³em wielokrotnie by³y du¿e
problemy z odprawianiem pogrzebów. Stawialiœmy wysoko poprzeczkê wymagañ, co
do pogrzebu katolickiego. Niejednokrotnie
nie godziliœmy siê na pogrzeb z pe³n¹
opraw¹ liturgiczn¹, czyli ze Msz¹ Œw., czy
te¿ œpiewem. WyraŸnie ocenialiœmy, czy
danemu zmar³emu przys³uguje pogrzeb o
takiej czy innej randze – jak¹ sobie rodzina
(ci¹g dalszy na str. 4)

stwo do Mi³osierdzia Bo¿ego kszta³tuje postawy mi³osierne tak¿e w za³atwianiu spraw
kancelaryjnych.
Przypominam sobie równie¿ czas udzielania Chrztu Œw. To tylko by³a niedziela. Równie¿ bardzo silnie podkreœlano, ¿e uroczysty
chrzest nale¿y siê tylko dziecku œlubnemu.
W XXI w. w Wadowicach ¿aden ksi¹dz nie
proponuje wiernym takiej praktyki. O wiele
bardziej ws³uchujemy siê w potrzeby ludzi
¿yj¹cych we wspó³czesnym czasie. O wiele
bardziej idziemy im „na rêkê”.
Drugim prze¿yciem, które noszê w swym
sercu z tegorocznej kolêdy to – potrzeba bliskoœci. Wyra¿a siê ona w powiedzeniu wnuka do babci: „Babciu, ja jutro nie pójdê do
szko³y, bo mamy kolêdê i chcê byæ blisko
ksiêdza.” To prawda – ksi¹dz jest odleg³y od
przeciêtnego wiernego. Nawet wielu nie wie,
jakie imiê ma poszczególny kap³an. Podczas
kolêdy poszczególne rodziny mogê byæ bardzo blisko konkretnego ksiêdza. On wtedy
jest na wyciagniêcie rêki. Jest w moim mieszkaniu. Mogê siê go o wszystko zapytaæ. Ten
daleki niedzielny kap³an w czasie kolêdy jest
moim domownikiem.
Niech te dwa spostrze¿enia bêd¹ wyrazem uwielbienia Boga i ho³du z³o¿onego
Rodzinom, które przyjê³y b³ogos³awieñstwo kolêdowe.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

¿yczy³a. Czêsto na tym tle dochodzi³o
w kancelarii parafialnej do du¿ych dyskusji. Postawy te g³oœnym echem odbija³y siê podczas wizyt kolêdowych. Obecnie praktyka Koœcio³a pod tym wzglêdem
jest o wiele bardziej tolerancyjna. Koœció³
nie czyni wielkich ró¿nic w pogrzebach.
Mniej ju¿ siê os¹dza ¿ycie zmar³ego. Nie
wiem, czy to dobrze, czy Ÿle, ale taka jest
dzisiejsza praktyka.
Równie¿ odnoœnie za³atwianych œlubów. Pó³ wieku temu w Koœciele by³a
o wiele bardziej rygorystyczna praktyka.
Nie by³o mo¿liwoœci w pewne dni, czy
te¿ w okreœlonych godzinach udzielaæ œlubów. By³ wiêkszy rygoryzm, gdy chodzi
o uroczysty œlub dla pary, o której wiedziano, ¿e ju¿ od kilku miesiêcy siedz¹
ze sob¹ albo te¿, ¿e m³oda pani jest ju¿
w daleko posuniêtej ci¹¿y. M³odzi, którzy marginalnie traktowali Koœció³ równie¿ byli odpowiednio traktowani. Sprawy te wielokrotnie by³y powodem du¿ym
dysonansów pomiêdzy ksiêdzem a petentami. Silnym echem odbija³o siê to równie¿ podczas kolêdy.
Wspó³czeœnie, z du¿¹ ¿yczliwoœci¹, za³atwia siê w kancelarii parafialnej
wszystkie sprawy ma³¿eñskie. Nabo¿eñ-

ks. Infu³at

Wdziêcznoœæ

ZaprowadŸ do Stajenki!
Chór Parafialny Bazyliki Ofiarowania
NMP w Wadowicach ze szczególnym pietyzmem œpiewa tradycyjne polskie kolêdy.
Rokrocznie pieczo³owicie realizujemy program koncertów na okres Bo¿ego Narodzenia. Jest to czas b³ogos³awionych spotkañ
z Bogiem i z ludŸmi przy Betlejemskiej Stajence. Od dwóch lat w Œwiêto Objawienia
Pañskiego (6 stycznia – Œwiêto Trzech Króli) wspólnie z Orkiestr¹ Dêt¹ OSP w Choczni koncertujemy podczas „Spotkania Op³atkowego Seniorów So³ectwa Chocznia
i So³ectwa Kaczyna”. W tym roku program
spotkania przedstawia³ siê nastêpuj¹co: uroczystoœæ rozpoczê³a siê o 17:00 Msz¹ Œwiêt¹
koncelebrowan¹ przez ks. Proboszcza Zbigniewa Bizonia i Wikariuszy – Miros³awa
i Paw³a w Koœciele Parafialnym pw. Narodzenia Œwiêtego Jana Chrzciciela w Choczni. Po Mszy Œwiêtej adorowaliœmy Najœwiêtszy Sakrament modl¹c siê Nowenn¹
do MB Nieustaj¹cej Pomocy. Druga czêœæ
spotkania odby³a siê w Zespole Szkó³ Nr 1
przy ul. G³ównej 1 w Choczni. W sali gim-

Wies³awa Kozub

Pogrzeb

cie Bizoñ, za profesjonalne prowadzenie konkursu. Dziêkujê zw³aszcza ks. Markowi Poznañskiemu i Pani Danucie Biernat, oraz
P. Ewie Chmura za w³o¿ony wysi³ek. To
by³o piêkne prze¿ycie. Zdajê sobie sprawê,
¿e ka¿dy sukces ma wielu ojców. Tym „wielu” – serdeczne Bóg zap³aæ.

Wielk¹ wdziêcznoœæ wyra¿am dzieciom
i m³odzie¿y, oraz ich nauczycielom za
wziêcie udzia³u w konkursie kolêd i pastora³ek. Jury za ocenianie. Wadowickiemu Centrum Kultury za udostêpnienie
sali oraz zadbanie o nag³oœnienie. Aktorce pochodz¹cej z Wadowic, Pani Mar-

ks.Proboszcz
Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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nastycznej przygotowano kilkaset miejsc
i porcji ciep³ej kolacji z deserem – to dla
„cia³a”, a dla „ducha”: serdeczne ¿yczenia
Organizatorów, koncert kolêd w naszym
wykonaniu oraz wystêp Orkiestry Dêtej
OSP Chocznia. Nie zabrak³o równie¿ konkursów z nagrodami: na Królow¹ i Króla
Seniorów. Przygotowano równie¿ œwi¹teczny upominek dla ka¿dego uczestnika spotkania: ozdobê choinkow¹ w formie Betlejemskiej Gwiazdy, która ma nas prowadziæ
na nastêpne spotkanie op³atkowe w przysz³ym roku.
W tym roku kolêdowaliœmy tak¿e: w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Najœwiêtszej
Rodziny z Nazaretu w Wadowicach, w Koœciele MB Pocieszenia w Œwinnej Porêbie
i w Koœciele Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w BrzeŸnicy. Przed nami jeszcze 4 koncerty: w Bazylice Mniejszej w Wadowicach
– 17.01.2010, w Kaplicy Sióstr Albertynek
w Wadowicach – 14.01.2010, w Koœciele
na Kopcu – u Ksiê¿y Pallotynów –
24.01.2010. Autorem tegorocznego doboru
repertuaru jest p. Elwira Zaj¹c – zastêpca
dyrygenta i solistka naszego Chóru.

Dobry Jezu,
a nasz Panie,
daj im wieczne
spoczywanie.

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

Œp. Marian Moryl, ur. 1958r., zam. ul. £azówka
Œp. Janusz Guzdek, ur. 1961 r., zam. Bystra
Œp. Józef Zygar, ur. 1955r., zam. Os. Westerplatte
Œp. Zofia Jod³owska, ur. 1930r., zam. ul. Sienkiewicza
Œp. Stanis³aw Ksi¹¿ek, ur. 1951 r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Marian Wasilewski, ur. 1931 r., zam. Os. Westerplatte
Œp. Kazimierz Mnich, ur. 1940 r., zam. ul. Pi³sudskiego
Œp. Emilia Pawlik, ur. 1930 r., zam. ul. £azówka
Œp. Józef Faber, ur. 1931 r., zam. Os. Westerplatte
Œp. Natalia Augustyniak, ur. 1932 r., zam. Os. Widok
Œp. Serafina Lichwiarska, ur. 1927 r., zam. pl. Obr. Westerplatte
Sp. Stanis³aw Paj¹k, ur. 1922 r., zam. Cieszyn
Œp. Józef Wawro, ur. 1930 r., zam. ul. Zaskawie
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